
      
 
 
 

II ogólnopolski konkurs literacki  

 

pt.  

„Śladami przodków” 

 

pod patronatem 

 

Dziekana dekanatu strzyżowskiego 

Proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie 

ks. dr Jana Wolaka 
 

 

1. II ogólnopolski konkurs literacki, zwany dalej Konkursem, jest zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta 

w Strzyżowie, przy współudziale uczestników projektu „Śladami przodków” (Stowarzyszenie 

Bezpieczny Powiat; Terapia holistyczna Loqueris, Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Strzyżowskiej, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Mickiewicza w Strzyżowie).  

2. Patronat honorowy nad konkursem obejmuje dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie ks. dr Jan Wolak. 

3. II ogólnopolski konkurs literacki promuje rozwój kultury, a w niej docenia rolę twórczości 

literackiej, piękno mowy ojczystej, oraz religijnych i patriotycznych, a także miłości bliźniego i 

piękna krajobrazu ojczyzny. 

4. Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych amatorów tworzenia utworów literackich w 

tym wierszy i prozy, którzy chcą się podzielić swoją twórczością z szerszym gronem odbiorców.  

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się z uwzględnieniem dwóch grup wiekowych: 

• młodzież do lat 18 – gr. I 

• dorośli – gr. II 

6. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie utwory autorskie, które nie uczestniczyły  

w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.  



7. Nadesłanie utworów literackich na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora o 

przysługujących mu wyłączne i nieograniczone prawach autorskich do treści w nich 

zamieszczonych.  

8. Każdy autor może nadesłać na Konkurs 2 utwory literackie, w tym jeden  wiersz (maksymalnie 

jedna strona A4 czcionka Times New Roman 12) i/lub jedną prozę (maksymalnie cztery strony 

A4 czcionka Times New Roman 12) 

9. Utwory literackie powinny nawiązywać do prawdopodobnego historycznego wydarzenia 

związanego z obchodami rocznicy 250-lecia Konfederacji Barskiej, które mówi, że po 

przegranej pod Rzeszowem bitwie, konfederaci barscy złożyli ślubowanie i prośbę o wsparcie 

duchowe w walce o niepodległą ojczyznę przed obrazem Matki Boskiej Strzyżowskiej.  

10. Każdy utwór literacki powinien zostać oznaczony godłem (czyli potocznie zwanym 

pseudonimem) z użyciem dowolnej kombinacji liter i/lub cyfr  oraz tytułem i grupą wiekową do 

której należy autor (np. wianek 34 – gr. I, lub maszynista- gr. II). Ponadto także koperta nie może 

zawierać żadnych danych identyfikujących autora. 

11. Utwory należy wydrukować w 5 egzemplarzach. 

12. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz 

elektroniczną wersją wierszy na CD lub DVD. Obydwie koperty, mała i duża, powinny być 

opisana godłem, takim samym jak wiersze i płyta, bez nazwiska autora. 

13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora utworów prawa do jej 

nieodpłatnego wykorzystania przez organizatora Konkursu w celach reklamowych  

i promocyjnych w prasie i publikacjach związanych z Konkursem oraz z działalnością 

Stowarzyszenia Zakorzenieni w kulturze. 

14. Organizator powołuje jury, którego przewodniczącym jest ks. dr Jan Wolak, dziekan dekanatu 

strzyżowskiego, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie. 

15. Nagrodami w Konkursie są  nagrody finansowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dopuszcza się 

przyznanie nagród specjalnych i innych wyróżnień. 

16. Odbiór nagród i wyróżnień następuje osobiście na gali rozdania. Organizator zastrzega, iż nie 

wysyła nagród, nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora. Organizator nie pokrywa 

także kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.  

17. Nagrodzone i wyróżnione utwory literackie przechodzą na własność Organizatora 

z zachowaniem przez laureatów Konkursu osobistych praw autorskich. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

19. Nadesłanie utworów literackich na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i udzieleniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika. 



20. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów werdyktu jury.  

Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie. 

 

21. Terminarz przebiegu Konkursu:  

a. Termin nadsyłania prac do dnia 26 listopada 2018 r.  

(decyduje data stempla pocztowego); 

 

b. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 1700  

na uroczystej gali w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Strzyżowa,  

38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 6. 

  

22. Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem  

 

II ogólnopolski konkurs literacki  

pt. „Śladami przodków” 

          

Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze 

Przecławczyka 5 

38-100 Strzyżów 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 

Wszelkie zawiadomienia i wiadomości dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej 

Stowarzyszenia:  http://zakorzenieniwkulturze.pl 

 

 

Pliki do pobrania: 

Karta zgłoszenia   

na stronie internetowej Stowarzyszenia pod plakatem Konkursu:  http://zakorzenieniwkulturze.pl 

 

 

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Zacznij działać! Przyłącz się!” finansowanego ze środków PROGRAMU 

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i 

Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
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